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Dom Pomocy Społecznej
przy ul. Kochcickiej obchodził jubileusz 60-lecia
Ten piękny jubileusz jest okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze
pozostaną w naszej pamięci…
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Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie do
inwestycji w ramach programu Polski Ład
Powiat lubliniecki złożył stosowne wnioski o dofinansowanie inwestycji,
które dotyczą przebudowy i modernizacji dróg powiatowych we wszystkich
gminach leżących na terenie powiatu oraz modernizacji infrastruktury
sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcąco‑Technicznych w Lublińcu.
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Otwarcie
przebudowanej
drogi powiatowej
Woźniki – Lubsza
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Przejście dla
pieszych na
obwodnicy
Lublińca
bezpieczniejsze

Krzysztof Strzoda ponownie prezesem Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Lublińcu
Na podsumowaniu pięcioletniej kadencji, 15 stycznia br., w remizie OSP w Ko‑
szęcinie odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Stra‑
ży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrano władze statutowe i uhono‑
rowano zasłużonych działaczy.

Za nami turniej piłkarski w kategorii U-12 i U-13
str. 12

W dniach od 3 do 5 lutego w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mic‑
kiewicza w Lublińcu odbyły się rozgrywki piłkarskie. Nastolatkowie rywalizo‑
wali w dwóch kategoriach wiekowych: U-12 i U-13. Honorowy patronat nad wy‑
darzeniem objął starosta Joachim Smyła.
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Zgłoszenie zbycia lub nabycia
pojazdu – obligatoryjny
obowiązek właściciela
Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu Starostwa Powiatowego w Lublińcu przypomina właścicielom pojazdów o obowiązku rejestracji pojazdu oraz o obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.
Stosownie do art. 71 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym, właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest zobowiązany zarejestrować pojazd na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.
W myśl art. 78 ust. 2 pkt 1 wspomnianej ustawy, właściciel pojazdu zarejestrowanego jest zobowiązany zawiadomić starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu w nieprzekraczającym terminie 30 dni.
Niedopełnienie wyżej wymienionych obowiązków w terminie podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Koniec z wymianą tablic rejestracyjnych
Od 1 lutego 2022 r. po zakupie używanego samochodu nie trzeba wymieniać tablic rejestracyjnych. Wystarczy, że nowy właściciel złoży wniosek o zachowanie dotychczasowych tablic rejestracyjnych, nawet jeśli będą pochodzić z innej części kraju.
Obowiązek wymiany tablic został zniesiony przepisami, tzw. pakietem deregulacyjnym, który obejmuje też likwidację przepisu zobowiązującego kierowców do posiadania przy sobie prawa jazdy i dokumentów pojazdu. Wszystkie dane, które są zawarte
w tych dokumentach, obecnie dostępne są w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, do której ma dostęp policja i inne służby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
Mimo zmian przepisów nie każdą tablicę można zachować. Musi być ona aktualna, czyli
posiadać czarne znaki na białym tle i oznaczenie unijne z wyróżnikiem PL. Ponadto tablica winna być utrzymana w należytym stanie, musi być czytelna.
Stare, czarne tablice i te z flagą Polski zamiast unijnego oznaczenia, muszą być wymienione. Chęć pozostawienia dotychczasowej tablicy rejestracyjnej należy zgłosić
w trakcie rejestracji pojazdu.

UWAGA!
Wydział Komunikacji,
Drogownictwa i Transportu
(Rejestracja Pojazdów, Prawa Jazdy)
czynny jest: w każdą środę
od godz. 7:30 do godz. 16:30,
w pozostałych dniach od 7:30 do 15:00
KOMUNIKAT NR 1/2022
Informujemy, iż Starostwo Powiatowe w Lublińcu pracuje w pełnym reżimie sanitarnym, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w trybie zamkniętym
W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju i gwałtownym wzrostem
zakażeń koronawirusem (SARS‑CoV-2) zachęcamy do załatwiania spraw w Urzędzie drogą elektroniczną, (m.in. za pośrednictwem platformy EPUAP, e‑maila: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl) lub telefonicznie 34 3510 500.
Prosimy o ograniczanie wizyt w Starostwie do niezbędnego minimum.
Przypominamy, że na terenie Starostwa obowiązuje nakaz:
• zakrycia nosa i ust,
• dezynfekcji rak,
• zachowania wymaganego odstępu.
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Złożyliśmy wnioski
o dofinansowanie
do inwestycji
w ramach programu
Polski Ład
(edycja 2 i 3)
Powiat lubliniecki złożył stosowne
wnioski o dofinansowanie
inwestycji, które dotyczą
przebudowy i modernizacji dróg
powiatowych we wszystkich
gminach leżących na terenie
powiatu oraz modernizacji
infrastruktury sportowej przy
Zespole Szkół Ogólnokształcąco
‑Technicznych w Lublińcu.
Przypominamy, że w ubiegłej edycji pro‑
gramu powiat otrzymał dofinansowanie
w kwocie 4.500.000 zł na termomoderni‑
zację budynków: Domu Pomocy Społecz‑
nej „Dom Kombatanta” i Centrum Kształ‑
cenia Zawodowego i Ustawicznego w Lu‑
blińcu (CKZiU).
W ramach projektu docieplony zostanie
budynek DPS „Dom Kombatanta” oraz wy‑
mienione zostaną okna. Z kolei w budynku
CKZiU przeprowadzony zostanie remont da‑
chu oraz wymieniona będzie instalacja cen‑
tralnego ogrzewania. Realizacja wspomnia‑
nych zadań jest na etapie tworzenia doku‑
mentacji projektowych.
Łukasz Wróbel, Dominika Łupierz

EDYCJA 2 POLSKI ŁAD
WNIOSEK NR 1 do 65 mln zł dofinansowania
Lp.

Inwestycje

Kwota

Dofinansowanie

Przebudowa drogi powiatowej 2325S relacji Hadra - Chwostek (6 km)

15 000 000,00 zł

14 250 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej 2304S relacji Sieraków Śląski - granica powiatu (1,6 km)

1 264 000,00 zł

1 200 800,00 zł

3
4

Modernizacja dróg powiatowych w gminie Boronów: 2327S w Zumpach (750 m) oraz
1022S w Dębowej Górze (350 m)
Przebudowa drogi powiatowej 2345S ul. Droniowickiej w Lublińcu (2 km)

1 264 000,00 zł

1 200 800,00 zł

6 000 000,00 zł

5 700 000,00 zł

5

Modernizacja drogi powiatowej 2010S od szkrzyżowania z 2301S (Panoszów) do granicy
powiatu (4,5 km)

9 000 000,00 zł

8 550 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej 2333S ul. 1 maja i ul. Dębowa w Strzebiniu (1,5 km)

4 527 000,00 zł

4 300 650,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej 1020S ul. Sportowej w Herbach (1 km)
Modernizacja drogi powiatowej 2010S relacji Patoka - Sieraków (1,5 km)
Modernizacja drogi powiatowej ul. Polnej w Kochcicach (0,5 km)
Przebudowa drogi powiatowej 2328S relacji Koszęcin - Cieszowa - Hadra (6 km)
Przebudowa drogi powiatowej 2351S relacji #DK11 - granica powiatu (4 km)

2 500 000,00 zł
2 527 000,00 zł
1 000 000,00 zł
15 260 000,00 zł
8 420 000,00 zł
66 762 000,00 zł

2 375 000,00 zł
2 400 650,00 zł
950 000,00 zł
14 497 000,00 zł
7 999 000,00 zł
63 423 900,00 zł

Kwota

Dofinansowanie

23 893 000,00 zł

21 503 700,00 zł

8 328 000,00 zł

7 495 200,00 zł

1 112 000,00 zł

1 000 800,00 zł

33 333 000,00 zł

29 999 700,00 zł

Kwota

Dofinansowanie

5 263 000,00 zł

4 999 850,00 zł

5 263 000,00 zł

4 999 850,00 zł

1
2

6
7
8
9
10
11

WNIOSEK nr 2 - do 30 mln zł dofinansowania
Lp.

Inwestycje

1

Przebudowa drogi powiatowej 2322S relacji Lubliniec - Kośmidry - Koszwice - granica
powiatu (10 km)
Modernizacja drogi powiatowej 2301S na odcinku Patoka - Wędzina ( do granicy
powiatu) - 3,5 km
Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół OgólnokształcącoTechnicznych w Lublińcu

2
3

WNIOSEK nr 3 - do 5 mln zł dofinansowania
Lp.

Inwestycje

1

Przebudowa drogi powiatowej 2330S ul. Dąbrówki w Koszęcinie wraz z budową chodnika
(2 km)

EDYCJA 3 PGR POLSKI ŁAD
WNIOSEK nr 1 - do 8 mln zł dofinansowania
Lp.

Inwestycje

1

Modernizacja drogi powiatowej 1023S relacji Pakuły - Kamienica (3,5 km)

Kwota

Dofinansowanie

8 163 000,00 zł
8 163 000,00 zł

7 999 740,00 zł
7 999 740,00 zł

Kwota

Dofinansowanie

2 040 000,00 zł
2 040 000,00 zł

1 999 200,00 zł
1 999 200,00 zł

WNIOSEK nr 2 - do 2 mln zł dofinansowania
Lp.

Inwestycje

1

Przebudowa drogi powiatowej 2318S ul. Zamkowej w Kochcicach (2 km)

Otwarcie przebudowanej drogi
powiatowej Woźniki – Lubsza
Przebudowa drogi, będącej łącznikiem z autostradą
A1, miała na celu przede wszystkim poprawę
bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego,
poprawę komfortu jazdy i bezpieczeństwa pieszych.
Pięciokilometrowy odcinek drogi został wyremontowany dzię‑
ki współpracy Starostwa Powiatowego w Lublińcu i gminy Woźni‑
ki, przy wsparciu finansowym pochodzącym z budżetu państwa
i Unii Europejskiej. Łączny koszt inwestycji to 4,6 mln złotych. Po‑
wiat lubliniecki i gmina Woźniki przeznaczyły na ten cel po nie‑
mal 254 tys. złotych, środki unijne to ponad 3 mln złotych, środki
z budżetu państwa to ponad 922 tys. zł.
Prace trwały prawie rok. W ramach inwestycji wykonano wzmoc‑
nienie konstrukcji jezdni poprzez wykonanie poszerzeń i wzmoc‑
nień miejsc o niewystarczającej nośności. Na całej szerokości dro‑
gi ułożone zostały dwie warstwy bitumiczne. W celu skutecznego
odprowadzenia wód opadowych z korony drogi wykonano 3665 m
rowów oraz 135 m przepustów. Wykonano również kanalizację
deszczową w miejscach, gdzie jej nie było i wyremontowano ka‑
nalizację już istniejącą. Powstały również chodniki dla pieszych.
Dokonano przebudowy wszystkich kolidujących z inwestycją sie‑
ci energetycznych i telekomunikacyjnych. Usunięto stare i zagra‑
żające użytkownikom drzewa przydrożne. Wykonano też oznako‑
wanie pionowe i poziome.

Starosta Joachim Smyła i burmistrz Woźnik Michał Aloszko podpisali porozumienie dotyczące współpracy na następne lata

Na oficjalne otwarcie drogi powiatowej Woźniki – Lubsza przy‑
byli: starosta Joachim Smyła, wicestarosta Tadeusz Konina, bur‑
mistrz Woźnik Michał Aloszko, wiceburmistrz Beata Bacior, radni
Radu Powiatu: Alojzy Cichowski, Jarosław Kacorzyk, Ernest Pogoda, radni Rady Miasta i Gminy Woźniki oraz przedstawiciele wy‑
konawcy – firmy Bitum Sp. z.o.o.
– To ważny dzień dla samorządów, zarówno Powiatu jak i gminy
Woźniki, a przede wszystkim dla naszych mieszkańców – mówił sta‑
rosta Joachim Smyła.
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Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy gra również dla
naszego szpitala
W Szpitalu Powiatowym w Lublińcu na Oddziale
Noworodkowym i Pediatrycznym znajduje się wiele urządzeń
opatrzonych serduszkami WOŚP, dzięki którym najmłodsi
pacjenci mogą szybciej wrócić do zdrowia. Są to m.in.: aparat
EKG, łóżka rehabilitacyjne, urządzenia do badania słuchu,
aparat USG, stanowiska do resuscytacji noworodków, lampy
do fototerapii, inkubatory i wiele innych. Za to dziękujemy!

Dla poprawy bezpieczeństwa
zamontowano próg zwalniający
na ulicy Biała Kolonia
w Lublińcu
Na prośbę mieszkańców Lublińca zamontowano próg zwalnia‑
jący na ulicy Biała Kolonia, tj. od skrzyżowania z ulicą Piaskową
do granicy lasu.
- Liczymy na to, że podjęte przez nas działania przyczynią się do
wzrostu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w tym rejonie
Lublińca – mówi starosta Joachim Smyła.
DŁ

W chwili obecnej SP
ZOZ w Lublińcu oczeku‑
je na przekazanie urzą‑
dzenia do mechanicznej
kompresji klatki piersio‑
wej, aparatu USG FAST
i torby pediatrycznej
z przeznaczeniem dla
Zespołu Ratownictwa
Medycznego „S”.
„Przejrzyj na oczy” to
hasło przewodnie 30. Fi‑
nału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Na
stronie WOŚP podkre‑
ślono, że „wzrok to naj‑
ważniejszy zmysł czło‑
wieka”. „Jakiekolwiek
problemy z nim zwią‑
zane wpływają na ogól‑
ny rozwój i poznawanie
świata, dlatego tak istot‑
ne jest szybkie stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości i pod‑
jęcie leczenia, a czynnikiem niezbędnym do prawidłowej diagnozy
i wdrożenia terapii jest nowoczesny sprzęt, którego polskim pla‑
cówkom brakuje” – wskazano.
Pieniądze zbierało 120 tysięcy wolontariuszy i około 1700 szta‑
bów, w tym 90 sztabów zagranicznych, m.in. w Tokio, Sydney, An‑
karze, a nawet na kole podbiegunowym. Za zebrane pieniądze ku‑
pione będą m.in. angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siat‑
kówczaka, oftalmoskopy do badania dna oka, lampy szczelinowe
do diagnostyki przedniego odcinka oka, tonometry do pomiaru ci‑
śnienia śródgałkowego, synoptofory do pomiaru kąta zeza mikro‑
skopy i stoły operacyjne.
KA

Sołtys na
medal!

Przejście dla pieszych
na obwodnicy Lublińca
bezpieczniejsze
Na skrzyżowaniu dróg krajowych z powiatowymi, tj. DK – 11
(obwodnica) z ulicą M.C. Skłodowskiej w Lublińcu zbudowano
sygnalizację świetlną i przebudowano oświetlenie.

Miło nam poinformować,
że sołtys Glinicy
Grażyna Gała zdobyła
I miejsce w Plebiscycie
Mistrzowie Agro 2021
w kategorii Sołtys Roku
w powiecie lublinieckim.

- To miejsce, gdzie dochodziło do wypadków, a mieszkańcy zgłaszali problemy z przejściem na drugą stronę jezdni w związku z pędzącym
sznurem samochodów. Żeby poprawić widoczność, w obrębie skrzyżowania doświetlono strefę przejść dla pieszych. Piesi i rowerzyści będą
mogli również skorzystać ze specjalnych przycisków umożliwiających
pokonanie przejścia „na żądanie”- mówił starosta Joachim Smyła.
Inwestycja zrealizowana została przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad przy współpracy z Zarządem Powiatu w Lu‑
blińcu. Dzięki tej współpracy zainstalowano również doświetlenie
strefy przejścia dla pieszych w Glinicy na skrzyżowaniu drogi kra‑
jowej (DK – 11) z – będącą drogą powiatową – ulicą Brzezinkowską.

Grażyna Gała jest sołtysem Glinicy już od 10 lat. Swoim zaan‑
gażowaniem w pełnienie tej funkcji i charyzmą udowadnia, że ty‑
tuł ten jest w pełni zasłużony.
Uroczysta gala wręczenia nagród w ramach ogólnopolskiego eta‑
pu odbyła się podczas Centralnych Targów Rolniczych w centrum
Ptak Warsaw Expo. Plebiscyt, zorganizowany przez dzienniki re‑
gionalne i serwisy internetowe wydawnictwa Polska Press Grupa
a także Magazyn „Strefa Agro” burzy stereotypy, doceniając tym
samym przedsiębiorcze i wyróżniające się osobowości z polskich wsi.

KA

Aneta Konieczny
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Krzysztof Strzoda ponownie
prezesem Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP
w Lublińcu
Na podsumowaniu pięcioletniej kadencji, 15 stycznia
br., w remizie OSP w Koszęcinie odbył się V Zjazd
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrano władze
statutowe i uhonorowano zasłużonych działaczy.
Władze Związku reprezentował dh Andrzej Pilot – wiceprezes
ZOW ZOSP RP woj. śląskiego. Z ramienia Państwowej Straży Pożar‑
nej w zjeździe uczestniczył Komendant Powiatowy PSP – st. bryg
Janusz Bula oraz dowódca JRG – bryg. Jerzy Mrugała.
Po przedstawieniu wszystkich sprawozdań i opinii przystąpiono
do wyboru nowych władz statutowych. Przewodniczącym Powia‑
towej Komisji Rewizyjnej został dh Mirosław Gałuszkiewicz. Spo‑
śród przedstawicieli podanych wcześniej z wszystkich oddziałów
gminnych wybrano Zarząd, który ukonstytuował się następująco:
Prezes – Krzysztof Strzoda, wiceprezesi: Bogdan Brol i Andrzej Styczyrz, skarbnik – Edward Opiełka, sekretarz – Marek Czernikowski, członkowie prezydium: Janusz Bula, Marcin Bryłka, Krzysztof Olczyk i Franciszek Kowalski. Pozostali członkowie Zarządu to:

Centralna sterylizatornia będzie
zmodernizowana
Umowę na dostawę specjalistycznego sprzętu oraz
dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb centralnej
sterylizatorni w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu podpisali:
dyrektor tej placówki Włodzimierz Charchuła oraz Leon
Pławecki – właściciel firmy Znamed, której oferta okazała
się najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym.
Obowiązujące w Polsce przepisy nakładają na kierownictwo
szpitala obowiązek zorganizowania pomieszczenia i technologii
umożliwiającej dezynfekcję i sterylizację narzędzi chirurgicznych,
bielizny operacyjnej oraz materiałów opatrunkowych. Dlatego nie‑
zbędne jest w placówce wyodrębnienie centralnej sterylizatorni
z podziałem pomieszczenia na strefy wyrobów skażonych, czy‑
stych i jałowych, z przejściami zabezpieczonymi śluzą oraz okre‑
ślonym wyposażeniem do dezynfekcji sprzętu.
Inwestycja będzie zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Rzą‑
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 450 840 zł, a tak‑
że dzięki pomocy finansowej udzielonej szpitalowi przez Powiat
Lubliniecki w kwocie 206 710 zł. Prace rozpoczęły się 10 stycznia
i potrwają 5 miesięcy.
Aneta Konieczny

Norbert Hadzik, Zdzisław Kulej, Adrian Kurda, Ireneusz Czech, Bronisław Tukaj, Bogusław Badura, Adrian Bonk, Joanna Wons‑Kleta, Michał Aloszko i Lucjan Lech. Przedstawicielami do Zarządu Oddzia‑
łu Wojewódzkiego zostali: Krzysztof Strzoda i Bogdan Brol.
Znaczącym akcentem zjazdu było uhonorowanie zasłużonych dzia‑
łaczy OSP najwyższymi odznaczeniami. Medal Honorowy im. Bole‑
sława Chomicza otrzymali: Adam Kasperek (OSP Kochanowice), Marek Wręczycki (OSP Kochcice) i Benedykt Kucharczyk (OSP Boronów).
Natomiast Złoty Znak Związku otrzymali: Edward Opiełka (OSP Ko‑
szęcin – Skarbnik ZOP ZOSP RP) oraz Krzysztof Strzoda (OSP Siera‑
ków Śl. – Prezes ZOP ZOSP RP w Lublińcu).
KA

Strażacy dzieciom!
Strażacy ochotnicy zrzeszeni w Grupie Ratownictwa
Specjalistycznego „Strażacy Wspólnie Przeciw
Białaczce” zorganizowali dla małych pacjentów
Szpitala Powiatowego w Lublińcu niespodziankę.
W ramach corocznej akcji, przygotowali paczki z zabawkami i ar‑
tykułami szkolnymi. Niemniejszą atrakcją byli on sami! Układając
z węży strażackich serce i przejeżdżając wokół szpitala samocho‑
dami strażackimi wywołali lawinę radości i poruszenie nie tylko
wśród najmłodszych. Ta miła niespodzianka była dziełem straża‑
ków z PSP Lubliniec, OSP Łagiewniki Wielkie i OSP Hadra. Gratu‑
lujemy wspaniałej inicjatywy!
Grupę stanowią strażacy ochotnicy, którzy swoją pasję ratowa‑
nia innych połączyli z wolontariatem. Głównym celem ich działal‑
ności jest propagowanie idei dawstwa szpiku. Realizują to zadanie
podczas różnego rodzaju imprez plenerowych, zapraszani są rów‑
nież na imprezy zamknięte, na których opowiadają o przeszcze‑
pianiu komórek macierzystych oraz o ważności dzielenia się szpi‑
kiem. Uczą również pierwszej pomocy, zwiększając w ten sposób
świadomość społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa i ratowa‑
nia ludzkiego życia.
KA
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Dom Pomocy Społecznej
przy ul. Kochcickiej obchodził jubileusz 60-lecia
Ten piękny jubileusz jest okazją do wspomnień,
które choć minione, zawsze pozostaną w naszej pamięci…

Dom Pomocy Społecznej obecnie

Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu przy
ulicy Kochcickiej 14 powstał w roku 1961. Do
roku 1990 podlegał Ministerstwu Zdrowia,
w latach 1990–1999 Wojewodzie Często‑
chowskiemu, a od roku 1999 jest jednostką,
dla której organem prowadzącym jest Sta‑
rostwo Powiatowe w Lublińcu.
Dynamiczny rozwój Domu nastąpił w la‑
tach 90 – tych po wejściu w życie nowej usta‑
wy o pomocy społecznej. W latach 1991–
1997 nadbudowane zostało piętro w budynku
głównym, wybudowano dwa nowe pawilony
oraz nowe zaplecze gospodarczo‑kuchenne,
a także dział fizykoterapii. W roku 1994 za‑
adaptowano budynek szpitalny na filię w Ko‑
szęcinie dla 33 mieszkanek.

Pierwszy dyrektor Domu – Paweł Jędrysik
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Dom Pomocy Społecznej w roku 1960

Dom Pomocy Społecznej przy ul.
Kochcickiej 14 w Lublińcu jest domem
dla 245 mężczyzn dotkniętych kryzysem
psychicznym. Kadra domu tworzy sieć in‑
dywidualnego wsparcia dla mieszkańca,
zbudowaną w oparciu o naturalne sto‑
sunki międzyludzkie oraz swoje fachowe
umiejętności i wiedzę. Ważnym elemen‑
tem filozofii działania jednostki jest zdol‑
ność dostrzegania różnorodności, szcze‑
gólnej wartości i wyjątkowych cech każ‑
dego człowieka.
Dom Pomocy Społecznej ma swoją fi‑
lię dla 33 pań, mieści się na ul. Dąbrówki
3 w Koszęcinie. Panie mieszkają w dwu –
trzyosobowych pokojach, mają dostęp do

kuchni, gdzie mogą przyrządzić proste po‑
siłki. Teren, przy którym mieści się dom
jest otoczony parkiem, gdzie można spa‑
cerować i odpocząć.
W Domu w ykwalifikowany personel
dba o zdrowie mieszkańców, zapewnia co‑
dzienną aktywność, tak, aby pensjonariu‑
sze jak najdłużej zachowali swoją spraw‑
ność fizyczną i intelektualną. Prioryte‑
tem jest budowanie poczucia, że dom jest
miejscem, w którym – mimo chorób i bar‑
dzo zaawansowanego wieku – można być
aktywnym, doświadczać życzliwości, za‑
wierać przyjaźnie i pielęgnować zainte‑
resowania.

Wycieczka mieszkańców do Gdańska
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Patrycja Gatner

Domem Pomocy Społecznej zarządzali:
w latach 1961–1981 – dyrektor Paweł Jędrysik
w latach 1982–1998 – dyrektor Paulina Lasek
w latach 1998–2005 – dyrektor Karol Wiśniewski
w latach 2005–2018 – dyrektor Ewa Lasek-Leszczyńska
od 28.02.2018 do 15.08.2018 – p.o. dyrektora Ewa Dyla
od 16.08.2018 do 31.08.2020 – dyrektor Dariusz Szendzielorz
od 01.09.2020 do 20.09.2020 – p.o. Dyrektor Ewa Dyla
od 21.09.2020 do nadal – dyrektor Ryszard Spychalski

Obchody 60-lecia
Uroczystości jubileuszowe z uwagi na sytuację
pandemiczną obchodzone były w gronie pracowników.
Podczas przemówienia Mariola Młynarska, instruktor Warszta‑
tów Terapii Zajęciowej, przywitała wszystkie zebrane na sali osoby,
następnie przytoczyła historię Domu, wspomniała o jego począt‑
kach i przeobrażeniach na przestrzeni 60 lat. Obchody zakończy‑
ły się prezentacją multimedialną przedstawiającą dotychczasową
działalność DPS w Lublińcu i krótką częścią artystyczną w wyko‑
naniu mieszkańców. Każda z osób obecnych na tym wydarzeniu
otrzymała upominek upamiętniający ten ważny dzień w historii
Domu, wykonany przez terapeutów Warsztatów Terapii Zajęcio‑
wej – filiżankę.
PG

Zwiedzanie wystawy

Wystawa zdjęć historycznych

Koncertowo wśród mieszkanek Koszęcina

Wycieczka uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

Z uwagi na sytuację pandemiczną uroczystości jubileuszowe obchodzone
były w gronie pracowników.
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Niepełnosprawność nie musi
oznaczać wykluczenia
W Polsce – według danych PFRON – żyje ponad 3 mln
osób z niepełnosprawnościami (w tym 2,9 mln ma 15
i więcej lat). To właśnie te osoby są szczególnie narażone
na wykluczenie społeczne, przede wszystkim z powodu
trudności w dostępie do edukacji i rynku pracy.
Chcąc budować integracyjne społeczeństwo demokratyczne mu‑
simy pamiętać, iż prawo osób z niepełnosprawnościami do pełnej
integracji społecznej oznacza również prowadzenie możliwie peł‑
nego życia, we współdziałaniu z innymi członkami społeczeństwa,
co wyraża się w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Ogromną
rolę w integracji środowisk, w których przebywają osoby niepeł‑
nosprawne, w ich rehabilitacji zawodowej i psychospołecznej od‑
grywają warsztaty terapii zajęciowej.
Te istniejące przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej
działają już od 1994 roku, ich inicjatorką była ówczesna dyrektor
placówki – Paulina Lasek. Warsztaty powstały z myślą o osobach
niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem nie‑
pełnosprawności, które po zakończeniu edukacji nie miały możli‑
wości kontynuowania rehabilitacji w swoim środowisku i najczę‑
ściej pozostawały w domach.
Lublinieckie warsztaty były pierwszą tego typu jednostką w by‑
łym województwie częstochowskim i jedną z pierwszych w Polsce.
Działalność rozpoczęto z 25 uczestnikami, po 2 miesiącach doszło
kolejnych 10 uczestników. Stopniowo powstawały i znajdowały zwo‑
lenników kolejne pracownie: gospodarstwa domowego, ceramiczna,
stolarska, plastyczna, muzykoterapii, tkacka i krawiecka. Pierwszy
rok działalności był czasem zbierania doświadczeń, dzielenia się
nimi z innymi placówkami, to również okres prób różnych koncep‑
cji pracy, ustalania regulaminów, procedur, odkrywania własnych
i wspólnych możliwości. Następne lata to rozwijanie i wzmacnia‑
nie systemu funkcjonowania jednostki. W 1999 r. zwiększona zo‑
stała liczba uczestników do 42, a w rok później przyjęto kolejnych
8 uczestników. Kolejne lata to utworzenie nowych pracowni: mo‑
delarskiej, haftu i komputerowej. Obecnie na warsztaty uczęszcza
50 osób z terenu całego powiatu lublinieckiego.
Oprócz zajęć w pracowniach rękodzieła artystycznego, które
korzystnie wpływają na proces rehabilitacji ruchowej i psychospo‑
łecznej, uczestnicy przechodzą również trening ekonomiczny po‑
legający na kształtowaniu umiejętności właściwego dysponowa‑
nia swoimi pieniędzmi, tak by być pełnoprawnymi członkami ży‑
cia w społeczeństwie.
- Celem funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej jest wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz stwarzanie tym osobom możliwości pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Przede wszystkim jednak uczymy podstawowych umiejętności,
takich jak robienie zakupów czy wizyta w restauracji, które pozwolą
tym osobom lepiej funkcjonować w środowisku -wyjaśnia Ewa Dyla
kierownik WTZ.
Uczestnicy WTZ biorą również udział w licznych wyjazdach,
m.in. do Zakopanego, Pragi czy Wiednia, uczestniczą też w impre‑
zach kulturalnych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, chodzą do ki‑
na i na koncerty. Ogromnym wsparciem i udogodnieniem był za‑
kup busa transportera, dzięki któremu uczestnicy dowożeni są na
zajęcia z terenu całego powiatu.
Jak informuje kierownik WTZ Ewa Dyla – uczestnikiem warsztatów może zostać każda osoba niepełnosprawna po spełnieniu obowiązku szkolnego, posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Warsztaty Terapii Zajęciowej powstały z myślą o osobach niepełnosprawnych i ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które
po zakończeniu edukacji nie miały możliwości kontynuowania rehabilitacji
w swoim środowisku i najczęściej pozostawały w domach

Aneta Konieczny

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Warsztatach
Terapii Zajęciowej działających przy Domu Pomocy Społecznej
(ul. Kochcicka 14, Lubliniec). Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt pod nr tel. (34) 351 10 70
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu
Informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu funkcjonuje
bez zmian, również w czasie ferii zimowych 2022 roku, tzn. stacjonarnie.
Nadal prowadzone są badania diagnostyczne i działalność terapeutyczna. Na Państwa wniosek istnieje
również możliwość realizowania niektórych zadań Poradni z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w formie:
•
•
•
•
•
•

porad, konsultacji dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz na‑
uczycieli,
mediacji,
terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
działań interwencyjnych, kryzysowych,
teleporad oraz konsultacji online,
e-porad.

Dodatkowo w celu ułatwienia kontaktu z pracownikami
poradni wprowadziliśmy dyżury telefoniczne dla dyrektorów
szkół / placówek, nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

Pracownicy poradni pełnią dyżury pod numerem
telefonu – 785 926 040 (w sytuacjach
interwencyjnych pod numerem 785 926 015)
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 pra‑
cownicy pedagogiczni służą dzieciom, młodzieży, rodzicom
i opiekunom wsparciem, doradztwem, pomocą w każdej sy‑
tuacji trudnej.

Bezpłatna infolinia udostępniona przez MEiN

Sekretariat Poradni w okresie ferii będzie czynny w godzinach
7.30– 15.30; kontakt telefoniczny: 34 3562966; 785926040 kontakt
e-mail: sekretariat@pppplubliniec.pl

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie,
dzwoniąc na bezpłatną, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym
numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psycholo‑
giczno – pedagogicznej.

Starosta Lubliniecki ogłasza nabór na wolne stanowisko dyrektora
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu
1. Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie,
• co najmniej 5 – letni staż pracy, w tym co najmniej
3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
• specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej w rozumieniu przepisów art. 122 ustawy o pomocy społecznej,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• nieposzlakowana opinia,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku pracy,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17
grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021.289 t.j.
z dnia 15.02.2021 r. z późn. zm.).
2. Wymagania dodatkowe:
• predyspozycje osobowościowe – umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, kreatywność, odpowiedzialność, sumienność, dyspozycyjność, kultura osobista,
• umiejętności zawodowe – umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, znajomość obowiązujących przepisów prawa.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• kreowanie polityki Domu Pomocy Społecznej,
• reprezentowanie Domu Pomocy Społecznej na zewnątrz,
• podejmowanie jednoosobowo decyzji dotyczących
funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej,
• dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

• wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do
osób zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej,
• organizowanie pracy w Domu Pomocy Społecznej
i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań,
• określanie i wdrażanie struktury organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej.
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
• Praca będzie wykonywana w budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu przy
ul. dr E. Cyrana 10. Stanowisko kierownicze związane z zarządzaniem, samodzielnym podejmowaniem
decyzji, bezpośrednim kontaktem z pensjonariuszami oraz pracownikami, przemieszczanie się po terenie Domu Pomocy Społecznej. W budynku bariery architektoniczne: budynek piętrowy, winda. Na
stanowisku bezpieczne warunki pracy.
5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi 6%.
6. Wymagane dokumenty:
• życiorys,
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy,
• kserokopie świadectw pracy i inne dokumenty potwierdzające staż pracy,
• kserokopie dokumentów dotyczących wykształcenia,
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,
szkoleniach, referencje,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na
wolne stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej powiatu lublinieckiego zajmującej się pomocą
społeczną – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta” w Lublińcu,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw
publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
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• oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem
pełnienia funkcji kierowniczych
• związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
• zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania danego stanowiska,
• w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia
dokumentu potwierdzającego
• niepełnosprawność,
• koncepcję pracy na danym stanowisku.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublińcu lub przesłać
pocztą w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku na adres:
Starostwo Powiatowe w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7, 42–
700 Lubliniec z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu”.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi na początku marca 2022 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: niezwłocznie po
rozstrzygnięciu konkursu.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w BIP
i na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.
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Stypendyści ZS nr 1 im. A. Mickiewicza wraz z dyrektorem Adamem Ożarowskim

Ranking „Perpektyw 2022”
Już po raz 24-ty opublikowano ranking
najlepszych liceów i techników w Polsce.

Z pokazanych danych wynika, że lublinieckie szkoły znacząco
poprawiły swoje ubiegłoroczne wyniki.

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTACĄCYCH
Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Adama Mickiewicza zajęło
507 miejsce w rankingu. W ubiegłorocznym zestawieniu liceum
uplasowało się na 538 miejscu.
Z kolei II Liceum Ogólnokształcące, wchodzące w skład Zespołu
Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych, znalazło się na miejscu
544. W ubiegłym roku placówka zajęła 573 miejsce.
Zawężając ranking liceów do województwa śląskiego, wymie‑
nione szkoły zajmują odpowiednio 57 i 62 miejsce na 131 wyszcze‑
gólnionych placówek.

RANKING TECHNIKÓW
Technikum nr 2 działające w Zespole Szkół Ogólnokształcąco –
Technicznych w Lublińcu zajęło 47 miejsce (2020 rok – 66). Lubli‑
nieckie technikum uplasowało się na 6 miejscu w skali wojewódz‑
twa śląskiego (dla porównania w ubiegłym roku 9 miejsce).
Sukces odnieśli również uczniowie i nauczyciele z Technikum
nr 3, znajdującego się w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu.
Po raz pierwszy od czterech lat osiągnięte wyniki przez placówkę
pozwoliły na to, aby ująć ją w zestawieniu „Perspektyw” uwzględ‑
niającym 500 najlepszych szkół w całej Polsce. Technicy od razu
wskoczyli na 259 miejsce.
Przypomnijmy, że ranking „Perspektyw” jest jednym z najstar‑
szych tego typu podsumowań w Polsce. Podczas oceny szkół z ca‑
łej Polski pod uwagę brane są m.in. wyniki matur czy liczba lau‑
DŁ
reatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.

Stypendyści ZSO-T wraz z dyrektor Joanną Walczak

Gratulacje dla stypendystów
Prezesa Rady Ministrów
Ten zaszczytny tytuł – za wzorowe wyniki w nauce
i szczególne osiągnięcia – otrzymali uczniowie z Zespołu
Szkół Ogólnokształcąco‑Technicznych (ZSO‑T) oraz
z Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza.
Z ZSO‑T tytuł stypendysty zdobyli: Natalia Ulfik z klasy 3LOp
i Weronika Wołowczyk z klasy 3Log – uczennice II Liceum Ogólno‑
kształcącego oraz Kamil Zając z klasy 3TIp i Kacper Dłubała z kla‑
sy 3TIg – uczniowie Technikum nr 2.
- Serdecznie Wam gratuluję i życzę dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy. Jan Paweł II podkreślał, że „człowiek nie jest tylko sprawcą
swoich czynów, ale poprzez te czyny jest zarazem w jakiś sposób twórcą samego siebie”. Wierzę, że Wy, drodzy uczniowie potraficie wypełniać polską szkołę taką treścią, by była wsparciem dla rozwoju, w odkrywaniu tego co piękne, dobre i prawdziwe – mówiła Joanna Walczak, dyrektor ZSO‑T w Lublińcu.
Wśród wyróżnionych uczniów z „Mickiewicza” byli: Martyna
Zazgórnik – kl. 2b I LO, Daniel Siwiaszczyk – kl. 3Ta Technikum
nr 1, Patrycja Balon – kl. 3Tb1 Technikum nr 1 oraz Emilia Zalas
– kl. 3c LO.
Uczniowie uzyskali Stypendium Prezesa Rady Ministrów na
podstawie osiągnięć w roku szkolnym 2020/2021.
KA

Remigiusz Grams najlepszy wśród piekarzy!
Remigiusz Grams – uczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu, zdobył
I miejsce w XXVII Wojewódzkim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie
Piekarz. Konkurs odbył się 25–26 stycznia 2022 r. w Zespole Szkół nr 7
w Tychach, a tematem przewodnim konkursu była „Potęga natury”.
Zadaniem uczestników było, w części teoretycznej, rozwiązanie testu, a w części praktycz‑
nej, wykonanie dekoracji z masy solnej na chleb, bułek maślanych, rogali, chałek oraz pie‑
czywa półcukierniczego. Do części praktycznej konkursu ucznia przygotował pracodawca –
Wojciech Pakuła, właściciel firmy Pax PPHU Piekarnia i Wyroby Cukiernicze. Natomiast w opa‑
nowaniu części teoretycznej pomagała Jadwiga Gąsior – nauczyciel przedmiotów zawodowych
ZSZ w Lublińcu. Warto podkreślić, że Remigiusz reprezentował będzie województwo śląskie
podczas Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz we Wrocławiu.
- To kolejny sukces naszego ucznia w konkursie piekarskim. Gratuluję umiejętności i odwagi w realizacji swoich pasji. Życzę powodzenia w etapie ogólnopolskim konkursu – mówiła
Jolanta Kardas, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu.
Red.
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Błażej Gruchalski finalistą XIII
Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej!
Uczniowie Technikum nr 2 w Lublińcu kształcących
się w zawodzie technik hotelarstwa – Emilia Kosytorz
z klasy 4TH oraz Błażej Gruchalski z klasy 3TBHg
uczestniczyli w etapie okręgowym XIII Olimpiady
Wiedzy Hotelarskiej rozgrywanym w Poznaniu.
Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Trendy w polskiej ga‑
stronomii hotelowej”. Na etapie okręgowym uczestnicy mieli za zada‑
nie rozwiązać test składający się z 60 pytań obejmujących wiedzę z za‑
kresu podstawy programowej dla kierunku technik hotelarstwa, nowi‑
nek branżowych oraz związanych z tytułem przewodnim Olimpiady.

Niezmiernie miło Nam poinformować, że Błażej Gruchalski zajął
2 miejsce w okręgu Poznań i jednocześnie uzyskał awans do finału
XIII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, który odbędzie się na począt‑
ku kwietnia w Bydgoszczy. Gratulacje należą się także Emilii Kosytorz, której zabrakło raptem jednego punktu, aby móc dołączyć do
grona finalistów.
Red.

Wolontariat niestandardowy
Zmieniamy role społeczne osób
niepełnosprawnych intelektualnie

Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka rozpoczęło projekt
„Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy”
realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele –
Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.
Projekt ma przede wszystkim zmienić rolę społeczną osób nie‑
pełnosprawnych intelektualnie z biernej i przyjmującej wsparcia na
rolę aktywną w kształtowaniu własnego zaangażowania społecz‑
nego. Dlatego w ramach projektu zostanie utworzony Klub Wolon‑
tariusza Niestandardowego, w którym niepełnosprawni intelektu‑
alnie wzmocnią swoją aktywność społeczną i samodzielność, aby
docelowo działać jako wolontariusze. Pomogą im w tym młode oso‑
by (w tym młodzież z trudnościami), które staną się dla nich w ra‑
mach grup wolontariackich towarzyszami aktywności społecznej.
Projekt jest odpowiedzią na potrzeby osób niepełnosprawnych
w zakresie dostosowania ich aktywności społecznej do ich poten‑
cjału i jednocześnie odpowiada na potrzeby osób młodych doty‑
czące udziału w efektywnym i długoterminowym wolontariacie.

W ramach projektu zostanie opracowana innowacyjna meto‑
dologia wolontariatu niestandardowego, dotycząca efektywnej
współpracy w ramach wolontariatu osób niepełnosprawnych inte‑
lektualnie z osobami młodymi. W jej przygotowaniu wezmą udział
specjaliści z zakresu rozwoju społecznego, wolontariatu i pracy
z osobami niepełnosprawnymi, uczestnicy projektu oraz przed‑
stawiciele lokalnych instytucji. Metodologia zostanie następnie
przetestowana w ramach inicjatyw społecznych przez przygoto‑
wanych wolontariuszy.
Łukasz Wróbel

Wspólnie możemy zdziałać wiele dobra

Powstała nowa Fundacja charytatywna Promissum
Naszym celem jest działalność na rzecz ludzi doświadczonych przez los: chorych,
niepełnosprawnych, w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Pragniemy finansować zakup
sprzętu medycznego, rehabilitacji, leków, umożliwić rekonwalescencję po urazach i zabiegach
oraz organizować warsztaty artystyczno‑językowego dla dzieci z niepełnosprawnościami.
Aktualnie fundusze planujemy przeznaczyć na zakup pomp in‑
sulinowych, osprzętu i leków dla chorych na cukrzycę oraz na re‑
habilitację po zabiegach i urazach dzieci i dorosłych z powiatu lu‑
blinieckiego.
W Polsce stwierdzono wyraźny wzrost zapadalności na cukrzycę
typu 1 u dzieci. Jest to choroba autoimmunologiczna, leczenie po‑
lega na insulinoterapii pod kontrolą poziomu glukozy. Nowoczesne
metody monitorowania stężenia glukozy we krwi ułatwiają kon‑
trolowanie choroby oraz ułatwiają codziennie funkcjonowanie pa‑
cjentom i ich rodzinom. Cukrzyca u dzieci wykrywana jest często
zbyt późno, pacjenci trafiają do szpitala w stanie zagrożenia ży‑
cia, chorują bardzo małe dzieci. To wywraca świat pacjentów i ich
rodzin do góry nogami, początki niosą ze sobą duże koszty finan‑
sowe. Dlatego potrzeba pomocy jest tutaj tak ważna.
Wielu mieszkańców naszego powiatu zmaga się z potrzebą re‑
habilitacji i zabiegów z powodów chorób przewlekłych oraz po ura‑
zach. Także w tym kierunku planujemy nieść pomoc.
W przyszłości planujemy refundować nowoczesne terapie w cho‑
robach przewlekłych oraz w leczeniu chorób nowotworowych.

Zachęcamy do wsparcia finan‑
sowego na cele statutowe Fun‑
dacji Promissum oraz zaprasza‑
my wolontariuszy do współpracy.
Wspólnie możemy zdziałać wie‑
le dobra, Promissum to obietni‑
ca lepszego jutra.
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Z poważaniem
lek. Beata Janik
Prezes Fundacji Promissum

Fundacja Promissum
Ul. Piaskowa 28/1
42–700 Lubliniec
www.promissum.pl
Fundacja@promissum.pl
Nr konta bankowego:
BNP Paribas 76160014621809824890000001
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Mieszkanka powiatu zdobywa medale
w sportach siłowych
Patrycja Piec, 20-letnia mieszkanka Gminy Ciasna, jest naprawdę silną sportsmenką.
Zdobywa medale biorąc udział w mistrzostwach Polski i świata w wyciskaniu leżąc klasycznym.
W listopadzie ubiegłego roku, podczas turnieju w Kielcach,
Patrycja zdobyła II miejsce w Pucharze Polski w Wyciskaniu Le‑
żąc Klasycznym, biorąc udział w II Memoriale im. Wojciecha Kar‑
dynalskiego. Tytuł wicemistrzyni zdobyła w kategorii wagowej
J20 63, osiągając wynik 67,5 kg/56,9 pkt. Podczas tego samego
turnieju zajęła również III miejsce w kategorii wagowej: seniorka
63, zdobywając wynik 67,5 kg/56,9 pkt. Po osiągnięciu tych suk‑
cesów została zauważona i powołana do kadry narodowej Pol‑
skiego Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego. Z ko‑
lei w czerwcu br. Patrycja wzięła udział w Mistrzostwach Polski,
gdzie uzyskała wynik 75 kg w kategorii J20 63 (srebrny medal),
tym samym kwalifikując się do udziału w Mistrzostwach Świata
w wyciskaniu sztangi. Podczas Mistrzostw, które zorganizowa‑
ne zostały w Wilnie nasza reprezentantka pobiła dotychczaso‑
wy rekord Polski najpierw wyciskając 77,5 kg, a później 82,5 kg.
Gratulujemy dotychczasowych sukcesów i życzymy kolejnych.
Dominika Łupierz

Za nami turniej
piłkarski w kategorii
U-12 i U-13
W dniach od 3 do 5 lutego w hali
sportowej Zespołu Szkół Nr 1
im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
odbyły się rozgrywki piłkarskie.
Nastolatkowie rywalizowali w dwóch
kategoriach wiekowych: U-12 i U-13.
Honorowy patronat nad wydarzeniem
objął starosta Joachim Smyła.
W kategorii U-12 pierwsze miejsce wy‑
walczyła drużyna Rekord Bielsko‑Biała.
Drugie miejsce zajęli reprezentanci Górnika
Zabrze, trzecie – GKS Jastrzębie, a czwarte
Iskra Rozwój Katowice.
Z kolei mistrzami w kategorii U-13 zo‑
stali młodzi piłkarze z MKS Żory. Równie
zaszczytne, drugie miejsce zajęła drużyna
Górnika Zabrze, trzecie – reprezentanci lu‑
blinieckiej akademii sportowej Sporting FA
Lubliniec, a czwarte – Iskra Pszczyna.
Zgromadzonym drużynom kibicowali,
m.in. Wiceprezes Polskiego Związku Piłki
Nożnej Henryk Kula i Przewodniczący Rady
Powiatu w Lublińcu pełniący jednocześnie
funkcję Prezesa Podokręgu Lubliniec Śląskie‑
go Związku Piłki Nożnej Krzysztof Olczyk.

Drużyna Sporting FA Lubliniec z trenerem Adrianem Kucharskim

- Emocji podczas rozgrywanych meczy było co nie miara.
Cieszę się, że rozgrywki po raz kolejny zorganizowano w Lublińcu. Dzięki takim wydarzeniom promujemy nie tylko sport
i piłkę nożną, ale także powiat lubliniecki. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i sprawnego
przeprowadzenia zawodów, a szczególnie Starostwu Powiatowemu w Lublińcu, które kolejny raz współorganizując sportową imprezę ze Śląskim Związkiem Piłki Nożnej potwierdziło, że jest prawdziwym mecenasem sportu młodzieżowego – podsumował wydarzenie Krzysztof Olczyk.
DŁ
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